OPENBARE BESLUITENLIJST
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN 9 MAART 2021
Samenstelling
De heer Jan Rijpstra, burgemeester; mevrouw Maria le Roy, wethouder; de heer Robin
Hartogh Heys van de Lier, wethouder de heer Felix van Beek, wethouder, de heer Bert
Westerink, wethouder, de heer Jelmer Mulder, gemeentesecretaris en de heer Johan
Boersma, plv.directiesecretaris.
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Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen agenda

Samenvatting
.
Besluit
Het college stelt de agenda conform vast.
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Zaaknummer
00000
Concern

Vaststellen openbare besluitenlijst

Samenvatting
.
Besluit
Het college stelt de openbare besluitenlijst conform vast.
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Zaaknummer
103185
Samen leven

Krediet beschikbaar stellen nieuwbouw sporthal de Drait

Samenvatting
Voor de nieuwbouw van sporthal De Drait zijn kapitaallasten
gereserveerd voor een investering van € 6.510.000 (inclusief
btw). De aanbestedingsprocedures voor de Design en Build
partner en de inrichter van de sporthal zijn inmiddels
opgestart. Voor het gunnen van de opdrachten wordt het
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uitvoeringskredietkrediet beschikbaar gesteld. Dit gebeurt
nadat de raad heeft besloten hierover geen wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Besluit
De gemeenteraad voorstellen om geen wensen en
bedenkingen ter kennis van het college te brengen voor het
beschikbaar stellen van de gereserveerde middelen voor het
uitvoeren van de nieuwbouw sporthal de Drait.
Nadat de raad heeft besloten geen wensen en bedenkingen
ter kennis van het college te brengen, wordt het (resterende)
uitvoeringskrediet van € 6.176.000 (inclusief btw) beschikbaar
gesteld voor de nieuwbouw van sporthal De Drait.
De lasten voor de nieuwbouw van sporthal de Drait worden
gedekt binnen de hiervoor gereserveerde middelen in de
meerjarenbegroting.
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Zaaknummer
97895
Vergunningen toezicht
en handhaving

Advies winningsplan Tietjerk

Samenvatting
Op 3 december 2020 heeft het Ministerie van Economische
Zaken per brief aangegeven dat een verzoek tot instemming
met het winningsplan Tietjerk van Vermilion voor ligt bij het
Ministerie. Het Ministerie stel de gemeente Smallingerland in
de gelegenheid advies uit te brengen over het winningsplan
Tietjerk van Vermillion, conform de Mijnbouwwet. De
gemeente Smallingerland maakt gebruik van het adviesrecht
en adviseert het ministerie niet in te stemmen met het
winningsplan en zal dit door middel van een brief kenbaar
maken bij het ministerie.
De gemeente Smallingerland is zeer kritisch is over de
winning van aardgas. In eerdere adviezen richting het
Ministerie is aangegeven dat moet worden ingezet op een
versnelde transitie naar duurzame vormen van energie, zoals
ook van ons als gemeente en onze inwoners gevraagd wordt.
Uitbreiding en verlenging van de gaswinningsactiviteiten
binnen onze gemeente zijn niet in lijn met deze transitie en de
klimaatdoelstellingen.
Daarbij is de gemeente Smallingerland van mening, gezien
de ervaringen en vernieuwde inzichten naar aanleiding van
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de exploitatie van het Groningerveld, gaswinning op land in
een dichtbevolkt gebied zoals Nederland niet langer passend
is en uitbreiding van deze activiteiten niet wenselijk is.
Besluit
Het college stemt in met het advies aan het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat om niet in te stemmen met
het door Vermilion ingediende winningsplan Tietjerk conform
bijgevoegde conceptbrief.
Het college stemt in met toezending van het advies aan de
gemeenteraad, waarbij in de begeleidende de essentie van
de zienswijze dient te worden opgenomen.
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Zaaknummer
103998
Samen leven

Verlenging sportnota "Beweeg je mee?"

Samenvatting
De termijn van de huidige sportnota 2018-2021 "Beweeg je
mee?' loopt 31 december 2021 af. Inzicht krijgen in de
resultaten van de ingezette koers van "Beweeg je mee?"
vraagt meer tijd. Hiernaast volgt begin 2021 een interne
kerntakendiscussie, waarvan het nog onduidelijk is welke
gevolgen deze discussie heeft voor het sportbeleid. Aan het
college wordt gevraagd de ingezette koers van de sportnota
"Beweeg je mee?" te verlengen en de uitkomsten van de
kerntakendiscussie af te wachten. Het advies is de termijn te
verlengen van sportnota "Beweeg je mee?" en de daaraan
verbonden meerjarenafspraken met het Sportbedrijf tot en
met 31 december 2022.
Besluit
Het college stemt in met verlenging van de termijn van
sportnota 2018- 2021 "Beweeg je mee?" met een jaar tot en
met 31 december 2022
Het college stemt in met het verlengen van de huidige
overeenkomst en voortzetting van de activiteitenafspraken
2018-2021 met het Sportbedrijf Drachten met een jaar tot en
met 31 december 2022
De burgemeester machtigt wethouder van Beek om de
overeenkomst met het Sportbedrijf met de nieuwe looptijd (tot
en met 31 december 2022) te ondertekenen
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De kosten behorend bij het verlengen van de beleidsperiode
en de activiteitenafspraken worden gedekt binnen de
reguliere middelen voor sport
Het college informeert de raad - na aanpassing - met
bijgevoegd conceptbrief.
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Zaaknummer
00000
Ondernemen en
ontwikkelen

Deltaplan Noord Nederland/ Lelylijn, brief aan de provincie

Samenvatting
Op 18 februari heeft de provincie Fryslân bestuurders van
alle Friese gemeenten geïnformeerd over de stand van zaken
rond de Lelylijn. In dat kader zijn door de provincie de
resultaten van een quickscan naar de ruimtelijk-economische
aspecten van de Lelylijn gepresenteerd. De Provincie heeft
ons gevraagd een aantal vragen te beantwoorden. De
provincie wil deze input gebruiken bij het opstellen van het
Deltaplan Noord Nederland dat in SNN verband wordt
opgesteld en wordt aangeboden aan het rijk waarbij invulling
wordt gegeven aan de uitwerking van de motie (2e kamer)
Amhaouch van 4 december 2020.
Besluit
Het college stemt - met aanpassing - in met de brief aan de
provincie Fryslân inzake de bijdrage aan het Deltaplan Noord
Nederland/ Lelylijn.
Een afschrift van de brief aan de raad sturen.
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Zaaknummer
107188
Sociaal geregeld

Voorstel beantwoording raadsvraag fractie ELP dd. 02-022020.

Samenvatting
In de raadsvergadering van dd. 02-02-2021 heeft mevrouw
Postma (ELP) aangegeven graag geïnformeerd te willen
worden over het aanbestedingstraject SDF en of daarin wordt
waar geborgd dat er niet teveel wordt betaald aan
zorgaanbieders. Met deze brief verstrekt het college deze
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informatie.
Besluit
Het college stemt in met beantwoording van de raadsvraag
van de ELP-fractie aangaande informatie over de
aanbesteding SDF over Jeugdhulp middels bijgevoegde
conceptbrief..
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Zaaknummer
104960
Sociaal geregeld

Beantwoording raadsvraag ELP-fractie

Samenvatting
In de raadsvergadering van 19 januari jl. is er een vraag
gesteld door de ELP-fractie tijdens het debat rond de
Evaluatie Sociaal Domein Friesland.
De vraag luidde als volgt: "de afgelopen periode zijn er een
vijftal moties ingediend aangaande het sociaal domein. In één
van de moties is gesproken over het beter inrichten van het
contractmanagement. Wat is hierin de stand van zaken?".
Gezien het onderwerp gaan wij ervan uit dat hiermee het
contractmanagement Jeugdhulp wordt bedoeld. Middels de
raadsbrief wordt deze vraag beantwoord.
Besluit
Instemming met de raadsbrief.
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Zaaknummer
89750
Sociaal geregeld

Werkwijze vroegsignalering van schulden

Samenvatting
Vanaf februari 2021 is er een wijziging van de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) gekomen. Daardoor
is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak van de
gemeente waar actief op geacteerd moet worden.
Op 8 december 2020 heeft het college ingestemd met deze
landelijke overeenkomst ' Vroegsignalering'. In deze
overeenkomst staan uniforme afspraken, waardoor de
samenwerking tussen energiemaatschappijen,
waterbedrijven, zorgverzekeraars en woningverhuurders en
gemeenten vergemakkelijkt wordt.
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Naast deze uniforme afspraken kunnen er nog nadere
afspraken gemaakt worden met de lokaal opererende vaste
lasten partners, zoals de woningcorporaties. In onderliggend
plan beschrijven wij de verdere werkafspraken die binnen de
gemeente Smallingerland gemaakt zijn om vroegsignalering
vorm te geven.
Wij beschrijven bij welke signalen van betalingsachterstanden
we op huisbezoek gaan, wanneer we inwoners gaan bellen
om een hulpaanbod te doen en wanneer we een brief, mail of
sms met een hulpaanbod zullen gaan versturen. De
afspraken zijn gemaakt met lokale woningcorporaties, De
Friesland Zorgverzekeraar, medewerkers van de gemeente
en medewerkers van Carins. Deze werkafspraken kunnen
tussentijds in onderling overleg aangepast worden als blijkt
dat het gewenste resultaat niet wordt behaald. Om tijdig te
kunnen bijsturen bespreken genoemde partijen eens per zes
weken de resultaten.
Besluit
Het college stemt in met de nadere werkafspraken met
betrekking tot vroegsignalering van schulden.
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Zaaknummer
104791
Sociaal geregeld

Invoering regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten (TONK)

Samenvatting
Sommige huishoudens hebben vanwege de coronacrisis te
maken met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en
plotselinge terugval in hun inkomen en zijn niet of
onvoldoende geholpen met de bestaande corona
steunmaatregelen. Deze huishoudens kunnen daardoor in de
problemen raken met de betaling van noodzakelijke vaste
lasten, zoals de noodzakelijke woonkosten. Om hen tijdelijk
te helpen is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten (TONK). De TONK is een tijdelijke eenmalige
tegemoetkoming voor de vaste woonlasten (aan de
privéwoning) en loopt met terugwerkende kracht van 1 januari
2021 tot 1 juli 2021. De regeling houdt in grote lijnen in dat
inwoners met een inkomstenterugval van meer dan 30% en
een laag vermogen in aanmerking kunnen komen voor een
tegemoetkoming in de woonlasten. Het hangt van het
aandeel van de woonlasten in verhouding tot het lagere
inkomen af, of inwoners in aanmerking komen voor €750 of
€1.500. Met vaststelling van de beleidsregels geeft de
gemeente invulling aan de TONK.
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Besluit
Instemmen met beschreven scenario (scenario is gericht op
een financieel laag risico)
Vaststellen beleidsregels, inhoudende een regeling waarbij
inwoners met een inkomstenterugval van meer dan 30% en
een laag vermogen bediend worden met een forfaitaire
tegemoetkoming in de woonlasten van €750 of €1.500
afhankelijk van de woonquote.
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Zaaknummer
104695
Sociaal geregeld

Europese aanbesteding Reintegratiedienstverlening 2021 e.v.

Samenvatting
De overeenkomsten met re-integratiebedrijven voor
langdurige re-integratietrajecten lopen af. Deze reintegratietrajecten moeten aanbesteed omdat deze 1 juli
aanstaande aflopen en de opdrachtwaarde boven de
aanbestedingsdrempel valt.
Het college vindt het belangrijk om alle bijstandsgerechtigden
een passend begeleidingsaanbod naar participatie en betaald
werk te bieden. Met deze aanbesteding wordt er voor hen
met een grotere begeleidingsbehoefte, specialistische
begeleiding ingekocht. We onderscheiden vijf doelgroepen:
banenafspraak, anderstaligen, autisme (ASS), motivatie- en
verslavingsproblematiek. Deze dienstverlening is aanvullend
op de eigen dienstverlening van de gemeente, die van
Caparis en de onlangs Open House ingekochte
dienstverlening voor kortdurende re-integratietrajecten.
Besluit
Instemmen met het Europees aanbesteden van reintegratiedienstverlening Participatiewet 2021 e.v.;
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Zaaknummer
107626
Sociaal geregeld

Inkoop re-integratiedienstverlening Caparis juli 2021

Samenvatting
Op 1 juli 2021 loopt de Dienstverleningsovereenkomst met
Caparis voor re-integratiediensten af. De overeenkomst kan
niet meer verlengd worden, wat maakt dat de dienstverlening
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opnieuw ingekocht moet worden. Met de inkoop van deze
dienstverlening heeft de gemeente een breed aanbod van reintegratiedienstverlening aan uitkeringsgerechtigden. De
gemeente biedt zelfstandig dienstverlening aan en heeft
daarnaast via een Open House-procedure kortlopende reintegratietrajecten ingekocht. Gelijktijdig met deze opdracht
wordt een Europese aanbesteding van reintegratiedienstverlening voor langdurige trajecten in de markt
gezet.
Besluit
Een opdracht voor re-integratiedienstverlening enkelvoudig
onderhands als SAS-dienst te gunnen aan Caparis per 1 juli
2021, met publicatie i.h.k.v. vrijwillige transparantie vooraf (ex
ante bekendmaking)
Hiervoor - met aanvulling van het collegevoorstel - af te
wijken van het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
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Zaaknummer
101792
Concern

Verordening commissie bezwaren en klachten Smallingerland
2021

Samenvatting
In ons collegeprogramma is opgenomen dat we bezwaren en
klachten zoveel mogelijk oplossen door in gesprek te gaan.
Als dat niet lukt, vragen we advies over de afdoening aan een
onafhankelijke commissie. Deze commissie is sinds 1 januari
2020 actief en adviseert over klachten en bezwaren tegen
besluiten van het college en de burgemeester. Al werkende
weg blijkt dat er aanpassingen nodig zijn in de regeling die de
werkzaamheden van de commissie regelt. Die regeling is
daarom aangepast. Daarnaast stellen we de raad voor aan te
sluiten bij de werkwijze van het college en de burgemeester.
Ook bezwaren tegen raadsbesluiten kunnen dan worden
voorgelegd aan de commissie. Voor klachten blijft de raad
gebruik maken van de gedragscode Smallingerland.
Besluit
Het college en de burgemeester stellen de Verordening
commissie bezwaren en klachten Smallingerland 2021 vast
conform bijgevoegd concept onder gelijktijdige intrekking van
de Regeling commissie bezwaren en klachten Smallingerland
2020.
Het college stelt het concept raadsvoorstel en -besluit
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Verordening commissie bezwaren en klachten 2021 vast en
stuurt dit door naar de gemeenteraad ter vaststelling.
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Zaaknummer
104746
Omgeving

Principeverzoek De Lange West 15A, Drachten
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
Zwanenburg Projecten BV (verder Zwanenburg) heeft een
principeverzoek ingediend voor de transformatie van de
locatie De Lange West 15A in Drachten. Deze locatie ligt aan
de rotonde De Lange West - Oliemolenstraat. De
bestemming van dit perceel is nu 'detailhandel'. Zwanenburg
wil hier woonappartementen bouwen. Onder voorwaarden is
deze bestemmingswijziging acceptabel.
Besluit
Het verzoek op te vatten als een verzoek om informatie.
Principemedewerking te verlenen onder voorwaarden.
De aanvrager schriftelijk te informeren.
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Zaaknummer
105335
Omgeving

Ontwerp bestemmingsplan Botenhuis Headammen 300 in
Oudega
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
De eigenaar van de recreatieark op het adres Headammen
300 in Oudega wil zijn botenhuis verplaatsen naar een locatie
direct bij de recreatieark. Op de oude locatie van het
botenhuis verdwijnen dan de bouwmogelijkheden. Om dit
regelen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit plan
kan nu als ontwerp zes weken ter inzage.
Besluit
Het ontwerp bestemmingsplan "Botenhuis Headammen 300
in Oudega" zes weken ter inzage leggen voor zienswijzen.

9/16
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Zaaknummer
104234
Sociaal geregeld

Gegevensuitwisselingsovereenkomst Caparis Gemeente
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
Caparis en Smallingerland hebben drie
Dienstverleningsovereenkomsten gesloten voor de uitvoering
van publieke taken aangaande de Wet sociale
werkvoorziening, Banenafspraak banen en Nieuw Beschut. In
het kader van de AVG hebben beide partijen een
verwerkersovereenkomst gesloten, waarin de bescherming
van persoonsgegevens is geregeld. Naar aanleiding van een
juridisch advies, wordt de verwerkersovereenkomst
vervangen door een gegevensuitwisselingsovereenkomst. De
reden hiervoor zijn dat een
gegevensuitwisselingsovereenkomst de rol, taken en
verantwoordelijkheden beter regelt. Dit geldt voor alle acht
gemeenten.
Besluit
In te stemmen met het ondertekenen van de
gegevensuitwisselingsovereenkomst met Caparis NV.
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Zaaknummer
103976
Omgeving

Ontwerp wijzigingsplan het Zuid 30
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
De gemeente Smallingerland heeft het voornemen ontvangen
om het perceel Het Zuid 30 te Drachten uit te breiden aan de
achterzijde om hier een vrijstaand bijgebouw te realiseren. Dit
is echter niet mogelijk op basis van de geldende regeling,
omdat deze gronden momenteel buiten de
geldende woonbestemming vallen en daarom niet ten
behoeve van de woonfunctie ontwikkeld mogen worden. In
het geldende bestemmingsplan Buitengebied is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarvan gebruik gemaakt
kan worden om de voorgenomen ontwikkeling juridischplanologisch te regelen. Door middel van toepassing van
deze wijzigingsbevoegdheid kan het bestaande woonperceel
worden uitgebreid. Dit wijzigingsplan geeft toepassing aan
deze bevoegdheid.
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Op 22 september 2020 heeft het college besloten
planologische medewerking te verlenen aan een
bestemmingsplan wijziging middels een wijzigingsplan ten
behoeve van het perceel het Zuid 30 te Drachten.
Besluit
Het college stemt in met het ontwerp wijzigingsplan Drachten
- het Zuid 30.
Het college stemt in met de procedure voor het
wijzigingsplan.
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Zaaknummer
104933
Omgeving

Principeverzoek functieverandering Handwerkerszijde 44A,
Drachten
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
De initiatiefnemers zijn sinds 2006 eigenaar van het perceel
Handwerkerszijde 44A in Drachten. Op 2 februari jl. is een
principeverzoek ingediend, waarmee de initiatiefnemers ons
verzoeken de bestemming Maatschappelijk - 1 te wijzigen
naar Wonen. Het betreft van oorsprong een pastoriewoning
die al sinds 2006 niet meer in gebruik is als pastoriewoning
bij de kerk, maar als reguliere burgerwoning. Omdat de
woning en nog bestaande kerk aangebouwd zijn, is met
name geluid een aandachtspunt.
Besluit
Het voornemen wordt uitgesproken planologische
medewerking toe te zeggen aan het door de initiatiefnemer
ingediende principeverzoek om de bestemming
Maatschappelijk - 1 te wijzigen in Wonen.
De initiatiefnemer wordt op de hoogte gebracht van het
besluit conform bijgevoegde conceptbrief.
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Zaaknummer
55610
Omgeving

Uitgebreide procedure: boothuis en watergang It Eilân7,
Goëngahuizen
Datum paraafbesluit
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9 maart 2021
Samenvatting
Op het perceel It Eilân7, Goëngahuizen is recent een nieuw
woonhuis met diverse bijgebouwen, waaronder een
recreatiewoning gerealiseerd. De vervangende nieuwbouw is
al eerder vergund. Op 25 september 2019 hebben wij een
aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van
een boothuis en het aanleggen van eigen opvaart voor de
recreatiewoning. de aanvraag is in strijd met de regels van
het bestemmingsplan. Het plan is door de aanvrager verder
uitgewerkt en van een ruimtelijke onderbouwing voorzien. De
uitgebreide omgevingsvergunningenprocedure kan worden
opgestart.
Besluit
Het college spreekt het voornemen uit planologische
medewerking toe te zeggen aan de door de initiatiefnemer
ingediende aanvraag voor de realisering van een boothuis en
watergang op het perceel It Eilân7, Goëngahuizen.
De wettelijke procedure op te starten door terinzagelegging
van de ontwerpvergunning met bijbehorende stukken.
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Zaaknummer
00000
Omgeving

Woningbouw locatie voormalige basisschool Bernebrege
(Tuskenwegen 13) te Opeinde
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
In het dorp Opeinde is een voormalige schoollocatie
vrijgekomen. In 2018 is heeft het college besloten om deze
locatie aan te wijzen als zoeklocatie voor kleinschalige
woningbouw in Opeinde. Dit na overleg met de werkgroep
Wenje yn De Pein. In overleg met het dorp heeft werkgroep
de woningbouwbehoefte in beeld gebracht en de voormalige
schoollocatie voorgesteld als wenselijke locatie voor
woningbouw. Om dit mogelijk te maken dient het
bestemmingsplan te worden herzien.
Besluit
Het college spreekt het voornemen uit het bestemmingsplan
voor het Tuskenwegen 13 te Opeinde te wijzigen ten
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behoeve van de realisatie van maximaal 10 woningen.
Het college stelt een krediet beschikbaar van €15.000, -- ten
behoeve van de bestemmingsplanherziening. De kosten
worden eerst ten laste gebracht van de exploitatie
strategische gronden. Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan kan een grondexploitatie worden gestart.
Hierin worden de kosten geactiveerd.
De ontwikkeling van woningbouw op het perceel
Tuskenwegen 13 wordt gezien als onderdeel van de
Ontwikkelstrategie. Administratieve verwerking vindt plaats
na verkoop en na besluitvorming over de financiering van de
Ontwikkelstrategie.
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Zaaknummer
104624
Omgevingsbeheer
schoon

Actieplan zwerfafval 2021-2022
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
Op basis van artikel 5 van de Raamovereenkomst
Verpakkingen 2013-2022 is een fonds beschikbaar gesteld
voor de aanpak van zwerfafval, in het bijzonder zwervend
verpakkingsafval. Het fonds is bedoeld voor aanvullende
activiteiten, naast de al bestaande acties die door de
gemeente uitgevoerd worden gericht op het schoonhouden
van de leefomgeving. De middelen uit het afvalfonds worden
naar rato van het aantal inwoners beschikbaar gesteld voor
deelnemende gemeenten. Voorwaarde voor toekenning van
de middelen is dat deze besteed worden aan het voorkomen,
terugdringen of verwijderen van zwerfafval en dat het
aanvullende activiteiten betreft naast de al bestaande
gemeentelijke activiteiten. De afgelopen acht jaren heeft de
gemeente Smallingerland jaarlijks het bedrag van circa €
65.000,- aangevraagd om activiteiten uit te voeren. Ook de
komende twee jaar willen wij gebruik maken van de ter
beschikking gestelde gelden.
Besluit
Het college stemt in met bijgevoegd actieplan Smallingerland
Schoon 2021-2022.
De kosten ad. € 154.500,- worden gedekt uit de hiervoor
ontvangen rijksmiddelen.
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Zaaknummer
99678
Samen leven

Definitieve vaststelling subsidie seizoen '19/'20 De Lawei
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
Schouwburg De Lawei heeft haar jaarstukken over 20192020 toegestuurd, voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.
Het jaarverslag voldoet aan de gemeentelijke voorwaarden.
Uit het jaarverslag blijkt dat De Lawei aan haar verplichtingen
zoals gesteld in de beleidsregels subsidies welzijn, cultuur en
sport 2017 heeft voldaan.
De reguliere exploitatie subsidie 2019-2020 kan worden
vastgesteld en afgerekend. Het bedrag is volledig
bevoorschot, zodat er verder geen financiële gevolgen zijn.
Besluit
1. Er wordt kennisgenomen van de jaarrekening en het
inhoudelijk jaarverslag 2019-2020 van De Lawei.
2. De subsidie over 2019-2020 wordt vastgesteld op €
3.180.450,Het bedrag is volledig bevoorschot, zodat er verder geen
financiële gevolgen zijn.
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Zaaknummer
101027
Sociaal geregeld

Ontslag lid van de Cliëntenraad Smallingerland
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
De Clientenraad Smallingerland heeft gevraagd ontslag te
verlenen aan mevrouw Haakma als lid van de Cliëntenraad
Smallingerland.
Besluit
Mevrouw I. Haakma wordt met terugwerkende kracht per 1
januari 2021 eervol ontslag verleent als lid van de
Cliëntenraad Smallingerland
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Zaaknummer
2160739
Samen leven

Stand van zaken uitvoering Beleids- en actieplan 'Op weg
naar een rookvrije generatie Smallingerland'
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
Roken –oftewel niet roken- is een actueel thema. Het
Preventieakkoord (VWS, 2018), een akkoord tussen de
overheid en maatschappelijke partners, bevat afspraken die
de Rookvrije Generatie dichterbij brengen. Dit gebeurt
enerzijds door maatregelen en activiteiten die roken minder
aantrekkelijk en zichtbaar maken, en anderzijds door
verbeterde hulp bij het stoppen met roken. Concreet gaat het
om rookvrije omgevingen waar kinderen komen (van rookvrije
zwangerschap tot rookvrije sportvelden, schoolpleinen en
speelplekken), beperkingen van marketing en verkoop van
tabak, een verhoogde prijs van tabak, meer hulp bij het
stoppen met roken en doorlopende bewustwordings- en
stopcampagnes. De ambitie voor roken in het Nationaal
Preventieakkoord luidt:
In 2040 rookt minder dan 5% van de inwoners van
Nederland van 18 jaar en ouder en 0% van de jongeren
en zwangere vrouwen. De komende jaren worden hierover
effectieve afspraken gemaakt. De eerste resultaten van de
afspraken uit dit akkoord zijn in 2020 duidelijk zichtbaar in
de praktijk. Zo zijn er in 2020 veel meer rook- en tabakvrije
omgevingen en is er duidelijk sprake van een dalende
trend in het aantal rokers, in het bijzonder onder zwangere
vrouwen en hun partners. Als het gaat om stoppen met
roken, zien we dat meer mensen een succesvolle
stoppoging doen.
In de tussentijdse rapportage van het beleids- en actieplan
'Op weg naar rookvrije generatie Smallingerland 2019-2040'
wordt beschreven wat er de afgelopen twee jaar op de
volgende onderdelen is gerealiseerd.
1. Een rook- en tabakvrije omgeving op basis van
onderscheiden settingen
2. Effectieve en toegankelijke stoppen-met-rokenzorg en
ondersteuning rookvrije zorg
3. Rookvrije zorg
4. Rookvrije organisaties en zones
Besluit
De informatie in de bijlage voor kennisgeving aannemen.
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Zaaknummer
104713
Concern

Herziening Bibob beleid 2021
Datum paraafbesluit
9 maart 2021
Samenvatting
Het doel van de Wet Bibob is het beschermen van de
integriteit van de overheid. De Wet Bibob heeft een preventief
karakter en is bedoeld om te voorkomen dat de overheid
ongewild criminele activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld
vergunningen of subsidies te verstrekken of
vastgoedtransacties aan te gaan. Met het toepassen van de
wet op verschillende onderwerpen kan de gemeente eigen
onderzoek doen naar de financiele en organisatorische
achtergrond van een aanvrager. Daarnaast kan advies
worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. In de
beleidslijn wordt beschreven hoe de gemeente
Smallingerland de Wet Bibob toepast.
Besluit
De Bibob beleidslijn gemeente Smallingerland 2021
vaststellen.
De Bibob beleidslijn gemeente Smallingerland 2019
intrekken.
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